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Stiborkommittén den 7 april 2017 
 
 
Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observatörer: 
 
 
 
Stiborsekretariatet: 
 
 

Peder Hagberg, SEB, ordförande 
Linda Fagerlund, Danske bank 
Ulf Jacobsson, Swedbank 
Fredrik Jönsson, SBAB (från 5 §) 
Lene Putten, Handelsbanken 
Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef 
Martin Rydin, Länsförsäkringar Bank  
Kim Skov Jensen, Nordea (tfn) 
Thomas Åhman, Handelsbanken 
 
David Forsman, Riksbanken 
Peter Danielsson, Nasdaq 
Johan Hansing, Bankföreningen 
 
Anne Sundqvist, Bankföreningen 
Jonny Sylvén, Bankföreningen 
Tomas Tetzell, Bankföreningen 

1 § Öppnande 
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Lene Putten välkommen 
som ny ersättare från Handelsbanken.  

2 § Föregående protokoll  
Protokollet från sammanträdet den 2 december 2016 lades med godkännande till 
handlingarna. 

3 § Årsberättelse 
Kommittén godkände det utsända förslaget till årsberättelse för 2016. 

4 § Utvecklingen av Stibor 
Jonny Sylvén kommenterade utvecklingen för Stibor under perioden sedan föregå-
ende sammanträde och framhöll att utvecklingen dominerades av de stora rörel-
serna kring årsskiftet. Efter årsskiftet har utvecklingen varit relativt stabil. Dock har 
en viss ökad spridning i T/N kunnat observeras under första kvartalet.  
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5 § Rapportering till olika ibors 
Kommittén godkände att inrapportering av Cibor och swap-fixings i SEK och DKK 
kan göras med samma behörighet som för Stibor i Nasdaqs system.  
 
Interna regelverk kan behöva anpassas för att bl.a. hantera eventuella intressekon-
flikter och risker för felhantering.     
 
6 § Sekretariatets granskande roll  
Enligt ramverket har Stiborkommittén rätt att på begäran få tillgång till uppgifter om 
Stiborbankernas rapportering av räntesatser och sekretariatet ska löpande följa upp 
efterlevnaden av ramverket.  
 
Kommittén underströk vikten av att bankerna tillmötesgår sekretariatet vid dess upp-
följning av rapporteringen. 
 
7 § Rapport från beredskapsövning 
Anne Sundqvist rapporterade från den beredskapsövning som genomförts med ar-
betsgruppen och sekretariatet i syfte att identifiera svaga länkar och behov av åtgär-
der. Slutsatserna från övningen innefattar bl.a. behov av rutiner för informationsgiv-
ning, omräkning av fixingen, hanteringen av fel samt översyn av interna regelverk 
och förfarandet vid eventuell refixing.  
 
Sekretariatet återkommer till kommittén med konkreta förslag.  
 
8 § Besök på ESMA 
Tomas Tetzell informerade om att sekretariatet den 5 april besökte ESMA och träf-
fade fyra personer som arbetar med frågor relaterade till benchmarkförordningen och 
interbankräntor. Sekretariatet beskrev Stibors historia, de förändringar som genom-
förts och hur Stibor beräknas. ESMA-tjänstemännen var väl pålästa och mycket in-
tresserade av att förstå hur Stibor fungerar. Utan att föregripa en kommande pröv-
ning indikerade de att vår nuvarande beräkningsmodell i princip torde vara förenlig 
med förordningen och att det inte finns något legalt hinder för att ett dotterbolag till 
Bankföreningen är administratör.  
 
9 § Nasdaq om en framtida roll som administratör 
Företrädare för Nasdaq presenterade en modell för hur Stiborverksamheten kan 
vara utformad framöver med Nasdaq som administratör och erbjöd Bankföreningen 
och Stiborbankerna att ingå ett letter of intent i syfte att utveckla de framtida samar-
betsformerna. En diskussion fördes om erbjudandets innebörd.  
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Kommittén tackade för en bra presentation och en god dialog och skulle återkomma 
efter ytterligare interna överväganden.  
 
Vid anteckningarna 
 
Tomas Tetzell  
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